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Vliv vûku na etiopatogenezu, diagnostiku a léãbu nádorÛ jater 
u dûtí a adolescentÛ – rozdíly od hepatologie dospûlého vûku.
Bajãiová V., ·tûrba J.
Klinika dûtské onkologie, LF MU a FN Brno

Nádory jater patfií mezi vzácné typy nádorÛ, tvofií jenom 1% solidních nádorÛ u dûtí do 15 let vûku. Játra mohou b˘t postiÏe-

na nádorovou nemocí primárnû, nebo jsou místem metastáz jin˘ch zhoubn˘ch onemocnûní. U dûtí jsou ve srovnání s dospûlou

populací játra postiÏena metastatick˘m procesem ménû ãasto.

Hepatoblastom je nejãastûj‰í primární maligní nádor jater u dûtí. Ze v‰ech nádorÛ jater ve vûku od 0 do 15 let tvofií témûfi

80%. I pfiesto v‰echno jde o nádor velice vzácn˘, s incidencí 1.5 : 1 milion dûtí do 15 let vûku. Vrchol v˘skytu je v nejmlad‰í

vûkové skupinû u dûtí do 1 roku vûku. Nad 5 let vûku se hepatoblastom témûfi nevyskytuje. 

Hepatocelulární karcinom (HCC) je v dospûlé populaci pát˘m nejãastûj‰ím nádorem ve svûtû, s incidencí 2.4 : 100 000.

V dûtské populaci je naopak velmi vzácn˘m onemocnûním, na 7 hepatoblastomÛ pfiipadá 1 hepatocelulární karcinom. V dospû-

losti je vrchol v˘skytu mezi 45-49 let, v dûtské populaci se vût‰inou vyskytuje u star‰ích prepubertálních dûtí a adolescentÛ.

Etiologie
Etiologie hepatoblastomu není známá. I kdyÏ je vût‰ina hepatoblastomÛ sporadick˘ch, je zv˘‰en˘ v˘skyt hepatoblastomu

popsán u nûkter˘ch kongenitálních anomálií a syndromÛ, napfi. u pacientÛ s Gardnerov˘m syndromem, Wiedemann – Becwit-

hov˘m syndromem (BWS), hemihypertrofií ãi hereditárního onemocnûní familiární adenomatozní polyposou (FAP). Asociace

hepatoblastomu a nízké porodní váhy pod 1500 g poprvé popsaná koncem devadesát˘ch let vysvûtluje moÏn˘ mechanizmus vzni-

ku hepatoblastomu po‰kozením hepatocytÛ voln˘mi kyslíkov˘mi radikály pfii oxygenoterapii nedono‰en˘ch dûtí.

Jednou z hlavních pfiíãin vzniku HCC je pfiedchozí po‰kození jaterního parenchymu metabolick˘m nebo zánûtliv˘m proce-

sem. Hepatocelulární karcinom mÛÏe b˘t asociovan˘ s kongenitálními nemocemi – hereditární tyrosinemie, biliární cirhóza, gly-

kogenózy, hlavnû typ I a III nebo deficience alfa 1 antitrypsinu. Prolongovaná nebo dlouhodobá expozice anabolick˘m steroi-

dÛm, aflatoxinÛm v potravinách a potenciálním hepatálním karcinogenÛm zevního prostfiedí (pesticídy, vinylchlorid, thorotrast)

mÛÏe rovnûÏ vést ke vzniku HCC. Nejãastûj‰í pfiíãinou hepatocelulárního karcinomu ve svûtû je cirhotická pfiestavba jater na pod-

kladû chronické hepatitídy C a B. Nezdrav˘ Ïivotní styl (dlouhodobá konzumace alkoholu, obezita, diabetes, koufiení) se taky

podepisuje na stoupající incidenci HCC ve svûtû. V geograficky exponovan˘ch oblastech hraje svoji roli i onemocnûní bilharci-

ozou.

U dûtí a dospívajících v‰ak tyto pfiíãiny vzniku HCC absentují, jaterní parenchym ãasto nejeví Ïádné známky po‰kození a pfií-

ãina vzniku nádoru je neznámá.

Patogeneze nádorÛ jater
Signifikantní progres byl dosaÏen ve studiu a pochopení mechanizmÛ participujících na patogeneze mnoh˘ch pediatrick˘ch

malignit. Pfii studiu biologie hepatoblastomu bylo popsáno nûkolik cytogenetick˘ch a molekulárnû genetick˘ch abnormalit, napfií-

klad u hepatoblastomu ve spojitosti s Wiedemann-Becwithov˘m syndromem (BWS) nebo APC je vût‰inou alterována oblast

11p15, která je rovnûÏ kritick˘m regionem pro BWS a obsahuje i APC gen. Mutace APC genu u FAP je asociována se zv˘‰enou

expresí beta cateninu. Overexprese beta cateninu je rovnûÏ detekována u témûfi 90% hepatoblastomÛ. Tento fakt by vysvûtloval

zv˘‰enou incidenci hepatoblastomu u FAP. Ztráta heterozygozity (LOH) 11p byla popsána u sporadick˘ch forem hepatoblasto-

mu. Metodami cytogenetick˘mi, molekulárnû genetick˘mi a immunohistochemick˘mi se hledají a analyzují zmûny ve vztahu

k jednotliv˘m histologick˘m typÛm a ve vztahu k prognóze. Nejãastûji popsané byly trizomie chromozomu 2, 8 a 20. Relativnû

ãastá byla overexprese 1q.

Proces karcinogeneze a patogeneze vzniku hepatocelulárního karcinomu u mladé generace mÛÏe zahrnovat víceãetné a více-

stupÀové procesy mutace na báze genomové a chromozomální instability, mÛÏe zahrnovat poruchy apoptózy a antiapoptózy, dys-

regulaci bunûãného cyklu a dal‰í procesy s rozdíln˘m klinicko-patologick˘m v˘znamem. Vy‰‰í invazivita a agresivita HCC je

asociována s amplifikací 17q, 1q, 6p, 10p, 20p.
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Klinické pfiíznaky
Vût‰ina nádorÛ jater u dûtí se prezentuje zvût‰en˘m objemem bfií‰ka, hmatn˘m nádorem pod prav˘m Ïeberním obloukem pfii

celkovû dobrém stavu dítûte. Ménû ãast˘m pfiíznakem je nechutenství, neprospívání, blinkání nebo bfii‰ní bolest. âasto je nádor

jater objeven lékafiem náhodnû pfii preventivní prohlídce. Îloutenka jako iniciální pfiíznak se témûfi nevyskytuje, bilirubin i jater-

ní testy jsou obvykle v normû. âastá je anemie a trombocytóza. Metastázy hepatoblastomu v ãase diagnózy má kolem 10 – 20%

postiÏen˘ch dûtí. Hepatoblastom metastazuje nejãastûji hematogenní cestou do plic. 

Hepatocelulární karcinom se mÛÏe manifestovat nechutenstvím, hubnutím, celkovou slabostí, zv˘‰enou únavou. Obvykle není

pfiítomna Ïloutenka, ascites, krvácivé projevy ãi bolesti bfiicha. Je typické pro adolescentní vûk, Ïe táto skupina pacientÛ dlouho

nevûnuje sv˘m potíÏím pozornost a k lékafii se vût‰inu pacient dostává pro teploty nejasné etiologie. Pfii klinickém vy‰etfiení je

objevena hepatomegalie a ãasto uÏ pokroãilá nemoc. V evropské studii SIOPEL 1 aÏ 31% dûtsk˘ch a dospívajících pacientÛ

s HCC mûlo pfiítomny metastázy v ãase diagnózy.

Prognostické faktory
U hepatoblastomu patfií mezi faktory ovlivÀující prognózu hlavnû velikost primárního nádoru, pfiítomnost extrajaterního posti-

Ïení a metastáz, pfiítomnost vaskulární invaze, iniciální hladiny markeru alfa fetoproteínu (AFP) a dynamika poklesu serov˘ch

hladin AFP. Prognózu a osud postiÏen˘ch dûtí dále urãuje odpovûì nádoru na aplikovanou chemoterapii a pfiedev‰ím radikalita

operaãního zákroku. Bilaterální postiÏení jater (neresekovatelná nemoc), metastatická nemoc, nedostateãná odpovûì na chemo-

terapii, vãasná rekurence, pomal˘ pokles hladin AFP a iniciálnû vysoké sérové hladiny AFP znamenají vÏdy hor‰í prognózu.

U hepatocelulárního karcinomu je kromû prognostick˘ch faktorÛ t˘kajících se samotného nádoru dÛleÏit˘m faktorem ovliv-

Àujícím prognózu i celkov˘ stav pacienta (performance status) a funkãní stav jaterního parenchymu. U star‰ích dûtí a adolescen-

tÛ je na rozdíl od dospûl˘ch pacientÛ s HCC celkov˘ stav obvykle velmi dobr˘ a jaterní funkce jsou i u rozsáhlého nádoru nepo-

ru‰eny. Vysok˘ v˘skyt mikroskopické vaskulární invaze a vysokého stupnû malignity (grade) u HCC nad 5 cm je povaÏován za

známku ‰patné prognózy. Jedním z mála pozitivních prediktorÛ prognózy je euploidie.

Diagnostika nádorÛ jater
V popfiedí diagnostick˘ch metod u primárních nádorÛ jater stojí noninvazivní vy‰etfiovací metody, pfiedev‰ím ultrasonografie

s dopplerovsk˘m vy‰etfiením prÛtoku jaterními Ïílami. Cílem je lokalizovat nádor, urãit jeho velikost v 3 rozmûrech a vztah k por-

tální Ïíle. Iniciální vy‰etfiení pokraãuje CT vy‰etfiením bfiicha a plic, event. MRI vy‰etfiení jater.

18 FDG PET vy‰etfiení nepatfií mezi rutinní vy‰etfiovací metody u nádorÛ jater. MÛÏe pomoct vãas odhalit lokalizaci reku-

rentního onemocnûní pfii stoupajících serov˘ch hodnotách AFP a negativním CT nebo MRI vy‰etfiení. Av‰ak je nutno velmi pozor-

né interpretace pozitivního PET vy‰etfiení jater a odli‰ení rekurence nádoru od regenerace jaterní tkánû.

Scintigrafie jater je v dûtské onkologii metodou pouze fakultativní. Od angiografie se pro invazivitu ustoupilo, zcela ji nahra-

dila MRI angiografie jater.

U vût‰iny nádorÛ jater je detekovateln˘ velmi senzitivní sérov˘ nádorov˘ marker – AFP. Iniciální serová hodnota a dynami-

ka poklesu hladin AFP je v˘razn˘m prediktivním faktorem prognózy.

Souãástí iniciálního vy‰etfiení je i laboratorní vy‰etfiení hematologické vãetnû vy‰etfiení koagulaãních parametrÛ a bioche-

mické a funkãní vy‰etfiení jater.

Staging u hepatoblastomu se na obou stranách Atlantiku li‰í. Chybûní jednotného systému dûlá problematick˘m srovnávaní

v˘sledkÛ mezinárodních studií. Severoamerická Childrens Oncology Group (COG) pouÏívá systém zaloÏen na primárním ope-

raãním zákroku, kde je klíãovou informací rozsah a radikalita operace. Iniciální operace a biopsie je tedy esenciální. Evropská

SIOPEL studie (International Society of Pediatric Oncology – Liver Tumor Study) pfii pouÏití neoadjuvantní chemoterapie hod-

notí anatomick˘ rozsah nemoci na základû zobrazovacích vy‰etfiení dle systému PRETEXT (Pretreatment Extent of Disease) pfied

operaãním zákrokem a nevyÏaduje vÏdy biopsii. Poãet postiÏen˘ch jaterních segmentÛ a pfiítomnost extrajaterní nemoci deter-

minuje klinické stadium. PouÏívání systému PRETEXT v hodnocení rozsahu iniciálního postiÏení jater nádorem je v USA a Azii,

i kdyÏ systém prochází jist˘m kritick˘m hodnocením.

Staging klasifikace hepatocelulárního karcinomu pouÏívané v dûtské onkologii je v˘raznû odli‰ná od klasifikace v dospûlé

hepatologii. Nejvíc pouÏívan˘ systém hodnotí pfiedev‰ím rozsah a velikost tumoru a moÏnost chirurgické resekce.

Léãba
A) Evidence based léãebné pfiístupy
I kdyÏ primární nádory jater u dûtí – hepatoblastom a HCC – jsou biologicky naprosto rozdílné, dûti s primárním postiÏením

jater byly historicky léãené velmi podobnû. Dûtské onkologické skupiny v USA – POG (Pediatric Oncology Group), CCG (Child-

rens Oncology Group) a SIOPEL studie v Evropû pouÏívaly identick˘ léãebn˘ protokol pro oba typy nádorÛ jater.

U pacientÛ s hepatoblastomem bylo v prÛbûhu posledních 20 let dosaÏeno v˘razné zlep‰ení prognózy a pfieÏívání kombinací

chirurgického zákroku s chemoterapií.

Radikální chirurgické odstranûní a resekce tumoru zÛstává klíãov˘m bodem a jedinû radikální resekce nádoru dává reál-

nou ‰anci na vyléãení. BohuÏel jenom kolem 30% hepatocelulárních karcinomÛ je resekabilních.
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Chemoterapie v˘raznû zlep‰ila pfieÏívání u pacientÛ s hepatoblastomem. Neoadjuvantní léãba umoÏnila konverzi iniciálnû

inoperabilních hepatoblastomÛ na operabilní. RovnûÏ vedla v nûkter˘ch pfiípadech k eradikaci plicních metastáz a extrajaterní

nemoci. Nicménû HCC vût‰inou nereaguje adekvátnû na podání chemoterapie a v pfiípadû neradikální operace je jeho prognóza

velice ‰patná. PfieÏívání je v˘raznû hor‰í ve srovnání s hepatoblastomem a nepfiesahuje 28%.

Dle aktuálních léãebních protokolÛ jsou témûfi v‰echny dûti s primárním nádorem jater léãeny chemoterapií. V˘jimkou dle

COG je pouze fetální typ hepatoblastomu I. klinického stadia kompletnû resekovan˘. Tato strategie vedla k zlep‰ení v˘sledkÛ a 5

let dnes pfieÏívá víc neÏ 75% dûtí s hepatoblastomem.

Alternativní ablativní zpÛsoby lokální léãby u neresekovateln˘ch hepatocelulárních karcinomÛ vãetnû transarteriální che-

moembolizace (TACE), intraarteriální chemoterapie, radiofrekvenãní termoablace, perkutánní aplikaci etanolu ãi kryochirurgii

demonstrují urãit˘ benefit u vybran˘ch skupin dospûl˘ch pacientÛ. V dûtské onkologii jsou ov‰em informace o pouÏití tûchto

technik velice limitované, coÏ je dáno raritou dûtsk˘ch pacientÛ s HCC. Proto je tûÏké objektivnû vyhodnotit jejich terapeutic-

kou úãinnost v dûtské populaci. 

PouÏití dal‰í léãebné modality – ortotopní transplantace jater – zÛstává u dûtsk˘ch pacientÛ s hepatocelulárním karcino-

mem otevfiené. Vzhledem k celkovému dobrému funãnímu stavu jaterního parenchymu, celkovému dobrému stavu dûtského orga-

nizmu (performance status), kter˘ na rozdíl od dospûl˘ch pacientÛ netrpí vût‰inou Ïádnou komorbiditou, jsou v souãasnosti v dût-

ské onkologii trendy na obou stranách Atlantiku pfiistupovat k transplantaci jater u primárnû neresekovateln˘ch pfiípadÛ hepato-

celulárního karcinomu co nejdfiív po stanovení diagnózy. Snahou je pfiedejít diseminaci onemocnûní v prÛbûhu aplikace vût‰inou

inefektivní chemoterapie. Transplantace jater u neresekovateln˘ch nádorÛ jater pfii vhodné indikaci a naãasování nabízí pfiibliÏ-

nû stejné léãebné v˘sledky neÏ iniciálnû resekovan˘ tumor. V˘sledky transplantace jsou v˘raznû lep‰í, pokud je transplantace

pouÏita jako souãást primární léãby, neÏ kdyÏ je pouÏita aÏ v pfiípadû relapsu nebo rekurence onemocnûní. Pro hepatoblastom,

kter˘ zÛstává neresekovateln˘ po aplikaci neoadjuvantní chemoterapie, je totální hepatektomie a ortotopní transplantace jater nej-

lep‰ím terapeutick˘m fie‰ením.

B) Nové trendy a perspektivy
Zavedením chemoterapie se v˘raznû zlep‰ilo pfieÏívání lokálnû pokroãil˘ch a iniciálnû inoperabilních hepatoblastomÛ. Nic-

ménû léãebné v˘sledky hepatoblastomÛ s extrajaterním postiÏením zÛstávají velmi ‰patné. ·patná prognóza vede nejenom k hle-

dání a rozvoji nov˘ch lékÛ, nov˘ch kombinací cytostatik, ale rozvojem poznatkÛ o biologii nádorÛ je v klinick˘ch studiích patr-

n˘ pfiechod od cytotoxické léãby k rÛzn˘m zpÛsobÛm a formám léãby biologické.

Hepatocelulární karcinom je obvykle rezistentní ke konvenãní chemoterapii. Fakt, Ïe dosud nebyl nalezena efektivní léãba,

vede k v˘voji nov˘ch moÏností a zpÛsobÛ léãby. HCC je fenotypicky a geneticky velmi heterogenní nádor. Pfiesto nové studie

biologie HCC pfiedpokládají existenci signálních cest a molekulárních alterací nevyhnutn˘ch ke hepatokarcinogeneze. Identifi-

kace tûchto mechanizmÛ otevírá nové potenciální moÏnosti biologické cílené léãby. Efekt biologické léãby byl zkoumán v prek-

linick˘ch studiích, v souãasnosti probíhají klinické studie fáze I a II, nicménû jsou dizajnované pro dospûlou populaci pacientÛ

(sorafenib). V dûtské onkologii se obû nejvût‰í onkologické skupiny ve svûtû zamûfiily na kombinaci chemoterapie a antingio-

genní léãby u inoperabilních HCC – SIOP s pfiidáním Thalidomidu, americká COG pfiidáním mononoklonální anti VEGF proti-

látky (bevacizumabu).


